
 
 
 

Beste ouders, liefste kinderen, 
  
 
Allerbeste wensen 
Via deze weg sturen we graag onze warme wensen voor een vrolijk en 
gezond 2022. Dat al jullie wensen mogen uitkomen. Gelukkig 
nieuwjaar.  
 
 
Veiligheidsmaatregelen 
De mondmaskerplicht in de lagere school blijft nog even van kracht. De 
kinderen doen dit echter formidabel goed.  
Ondertussen beschikt elke klas over een CO2-meter. Een eenvoudig 
huisje kleurt groen, oranje of rood. Klaar en duidelijk.  
In het zesde leerjaar worden de sneeuwklassen helaas geannuleerd. De 
meester en juf hebben echter al beloofd dat ze voor een onvergetelijk, 
avontuurlijk, uniek en superplezant alternatief zullen zorgen. De 
betaalde voorschotten worden teruggestort. De kosten voor het 
alternatief later op het schooljaar zullen we hier reeds afhouden.  
Ook de kleuteruitstap naar de binnenspeeltuin wordt uitgesteld. We 
houden jullie op de hoogte.  
Kinderen met een hoogrisicocontact binnen het gezin mogen niet naar 
school komen en blijven mee in quarantaine. De duur van de 
quarantaine stemt overeen met de duur van de quarantaine van andere 
niet gevaccineerden. 

Ook de regeling van de  huiswerkklas blijft nog even aangepast. Elke 
klas heeft nog maar één huiswerkklas per week. 

• Op maandag: huiswerkklas voor het 6de en 4de leerjaar 
• Op dinsdag: huiswerkklas voor het 3de en 5de leerjaar 
• Op donderdag: huiswerkklas voor het 1ste en 2de leerjaar. 

Ook Snack (Sport na school) ligt nog even stil. 
Hopelijk geraken we zo veilig de winter door.   
 
 
Aanmelden en inschrijven 
In alle Lierse scholen gelden dezelfde regels omtrent ‘inschrijven’. Je 
leest ze op www.naarschoolinLier.be. Momenteel kan je broers en 
zussen van het geboortejaar 2020 inschrijven. Deze periode loopt tot 
28 januari 2022. Laat deze periode NIET voorbij gaan! Anders kan je pas 
inschrijven vanaf 19 april.  

Nieuwe kleuters kunnen aangemeld worden vanaf 7 maart. Tegen dan vind je 
een link op www.naarschoolinLier.be. 

 
Maandag 10 januari Start inschrijvingsperiode broers 

en zussen en kinderen van 
personeel °2020 

 
Vrijdag 14 januari 

 
Zwemmen schapen, 5, 6 en 3 

 
Vrijdag 21 januari 

 
Zwemmen schapen 1, 2 en 4 

 
Vrijdag 28 januari 

 
Zwemmen schapen, 5, 6 en 3 

 
Maandag 31 januari  

 
Facultatieve vrije dag 

 


